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ORSA SKOLTIDNING

U N G D O M S R Ö R E L S E R  I ORS A .
in.

 O rsa Gymnastik- , m

Manliga truppen.

En sund själ i en sund kropp. Ut
trycket har brukats och missbrukats i 
alla möjliga sammanhang, men det står 
dock alltjämt som motto för all gymnas
tisk verksamhet och faller osökt i min
net, då man talar om gymnastik, sport 
och friluftsliv. Det ger en frisk fläkt 
av sollysta stränder, av vita snövidder, 
av glada röster som fått färg och klang 
av härdande lekar, av mod, vilja och 
framåtanda —  av ungdom. Det var sä
kert detta motto, som framstod för de 
fyra unga män, som för tio år sedan be- 
slöto bilda Orsa Gymnastikklubb, och 
clet är nog tack vare att klubbens arbete 
sedan dess gått i andan av detta motto, 
som den nu kan se tillbaka på en tio
årig framgångsrik verksamhet.

Då Orsa Gymnastikklubb alltså firar 
tioårsjubileum i år, kan det vara av in
tresse att höra något om klubbens verk
samhet, dess uppkomst och utveckling. 
Då klubben bildades var det i syfte att, 
såsom det uttryckes i protokollet från 
det konstituerande sammanträdet, »läm
na tillfälle till gymnastik åt alla idrotts- 
och gymnastikintresserade ynglingar 
över femton år». Man räknade sålunda 
knappast med att det gymnastiska in
tresset skulle kunna bli så stort, att 
gymnastiken såsom idrott och kroppsöv
ning skulle kunna vara sig »self nok» 
utan den skulle vara en kompletterande 
gren för idrottsmän för bibehållande av 
kondition och säkerhet. Som gymnastik
lokal fick man redan vid klubbens start 
löfte att använda gymnastiksalen i 
Kyrkbyns folkskola. Några utbildade 
ledare funnos ej, men ett par av de in
tresserade ynglingarna gjorde upp öv
ningsprogram och ledde övningarna. 
Vad som fattades i rutin och sakkun
skap ersattes av ett brinnande intresse, 
och det dröjde inte länge, förrän arbe
tet började lämna resultat. En avdel
ning för motionsgymnastik startades, 
och då Orsa Kvinnliga Gymnastikklubb, 
som bildats samtidigt med Orsa Gymna
stikklubb, senare anslöt sig till den sist-

J. BJÖRCKS
S K O M A K E R I  I B O R N ,
rekommenderas i allmänhetens hågkomst. 
Ett starkt och välgjort arbete utlovas. 
OBS.! Nedsatta priser, reel behandling.

klubb.

nämnda, hade sammanslutningen blivit 
den största av sin art i Dalarna. Klub
ben deltog i bildandet av Dalarnas Gym
nastikförbund och var en av de första 
föreningar, som anslöt sig till provins
organisationen. Parallelt med den man
liga motionsgruppen, den s. k. gubb- 
truppen, drevs under en tid även en 
kvinnlig motionsavdelning, som natur
ligtvis fick heta »gummtruppen». Gum
morna voro emellertid mindre hängivna 
sin sak än gubbarna, avdelningen ned- 
lades, och gummorna återgingo till pro
menaderna och smärthetsteet. De övriga 
avdelningarna arbetade dock mera fram
gångsrikt, och det fanns tillfällen, då 
man hade svårt att få gymnastiksalen 
att räcka till för alla dem, som ville del
taga i övningarna. Med ej alltför långa 
mellanrum höllos offentliga uppvisnin
gar, vilka utgjorde en vacker propagan
da för gymnastiken. Man er inre sig upp
visningen å Idrottsplatsen pingsten 1928 
eller uppvisningen som hölls sommaren 
därpå, och vars hela ekonomiska behåll
ning anslogs till obemedlade barn i 
Kyrkbyns folkskola, vilka, skulle beredas 
tillfälle att deltaga, i Dalarnas Gymna
stikförbunds barnläger. Klubbens del
tagande i den stora massuppvisningen i 
Stockholm i samband med utställningen

Eric Thorsell,

född den 9 sept. 1899 i Svärdsjö, 
prästvigd den 18 dec. 1980,

vald till komminister i Skattunge för
samling den 11 mars 1934 med 549 av 
.594 avgivna, röster.

Vi önska komminister Thorsell lycka 
och välsignelse.

Kvinnliga truppen.

1930 samt i Dalarnas Gymnastikför
bunds årliga gymnastikfester och upp
visningar äro evenemang, som skänkt 
klubbens medlemmar oförgätliga och be
stående minnen av glatt kamratskap 
med Dalarnas och hela Sveriges gymnas
ter. Sent skall man väl t. ex. glömma 
gymnastikfesten i Borlänge 1929, då
O. G. K. slog rekord genom att anmäla 
ett sextiotal gymnaster, vilka, enligt ett 
av klubbens skaldeämnen, färdades i 
»10 bilar och en ford». De som åkte 
ford (den på den tiden i Orsa välkända 
men fruktade kärra som gick under be
nämningen »elektriska stolen») voro vid 
framkomsten mindre lämpade att delta
ga i gymnastikuppvisningen, men roligt 
var det.

De »ynglingar över femton år», som 
stiftarna avsågo att bereda gymnastik 
ha under årens lopp fått sällskap av 
många andra. Nu nötas gymnastiksa
lens golvtiljor av både ynglingar och 
ungmör i åldern sjutton till sjuttio år, 
vilka alla med friskt mod gå in för icke 
bara att hålla, den event. korpulensen 
inom rimliga gränser eller ledas av det 
till slagord blivna uttrycket »Man mås
te tänka på figuren», utan mera för att 
bevara kroppens och sinnets spänst, 
glansen i ögat, ynglingasinnet. Den 
svenska gymnastiken har under de år 
O. G, K. arbetat utvecklat sig till en 
stor, hela landet omfattande rörelse och 
är på väg att bli en av de största folk
rörelserna i landet. Med de mål den har 
för ögonen är den förtjänt av och bör 
och kan bli det. Skulle man önska O. G. 
K. något gott på dess färd genom det 
andra decenniet skulle det väl vara att 
den på sin ort kan förverkliga gymnasti
kens mål. Kanske kan den ge något av 
ro, av välbefinnande, av harmoni åt 
människor som leva i en splittrad tid, 
ty det kan gymnastiken, även om den 
icke är det ofelbara kardinalmedel mot 
allt ont som dess ivrigaste förespråkare 
vilja göra den till.

Sigvard Lorenz.

K ö p  b ra  o ch  b illia t
KÖP I

SEGERS SKOAFFÄR
OBS A. Tel. 232.

Välsorterat lager. 'Goda varor.
______________ Billiga priser.______________
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EN DANSK SKOLA.
För Orsa Skoltidning av Soffi Lausten.

Hallo svenske Skolekammerater!

Redaktøren har bedt mig skrive 
»en berättelse» til Jert Skole
blad. Jeg er ikke perfekt i sven
ska og kan ikke definere Ud
trykket præcist. Til stor skænd
sel for baade Sverige og Dan
mark findes ingen Svensk-Dansk 
Ordbog, saa I faar altsaa ingen 
»berättelse» fra mig. Derimod 
skal jeg gerne fortælle Jer lidt 
om Livet i en dansk Skole, bvis 
det kan interessere Jer.

For mit Vedkommende begyndte en 
almindelig Hverdag i Skoletiden med en 
vedholdende, irriterende Banken paa 
Døren til mit Værelse Klokken syv 
præcis Morgen. Jeg dukkede op fra 
Drømmeland og fik omsider svaret 
»ja-a», hvorpaa Mor fortsatte sin Mor
genrunde til øvrige Syvsovere i Huset. 
Klokken halv otte var hele Familien i 
Aktivitet, vi var otte Søskende, saa der 
var nok at tage Vare paa. Ben smurte 
Frokostpakker, een børstede Sko, een 
spiste Havregrød og een Efternøler var 
paa dette Tidspunkt først naaet til »Ho
vedrengøringen». Et Kvarter i otte

Klassen bliver fotograferet.

skævede vi til Uret og begyndte at hoppe 
paa Stolene. Ti Minutter i otte spæ
nede vi i fuld Fart af Sted til Skolen, 
der var faktiskt et Kvarters Gang, og 
Skoleklokken ringede præcist otte. At 
komme for sent var ensbetydende med en 
halv Times »'Sidden over» —  med min
dre man da havde Held til at smugle sig 
ind, medens Morgenandagten stod paa. 
Alle danske Skoler begynder Dagen med 
Morgenandagt. I min Skole samledes 
vi alle i »Festsalen» og sang en Morgen
salme, hvorpaa Forstanderen fremsagde 
Morgenbønnen. Festsalen var en. rum
melig, meget smukt udstyret Sal, hvor 
Skolen samledes ved festlige Lejligheder,

FirmaPallinsDiversehandel
MÄSSBACKEN.

Affären i Mässbacken Riks tel. 42. 
Filialen i Kallmora ,, 32.
R  E K  O. M M E N  D E R A S !  

Spscerier, glas, porslin och manufaktur.

og naar Forstanderen havde et eller an
det at meddele hele Skolen. De første 
fem Aar af min Skoletid gik jeg i en 
Pigeskole, men ved Oprykning til Mel
lemskolen blev jeg flyttet over i en Skole, 
hvor der baade gik Piger og Drenge. 
Jeg har altid senere været taknemmelig 
for den Flytning. I en Pigeskole bli
ver der let saa megen Sladder og — 
naa ja —  dum Forfængelighed; naar 
der ogsaa gaar Drenge, skal de snart 
faa pillet den Slags Nykker nd, og der 
bliver et langt bedre Kammeratskab. 
Pardon Piger, at jeg blotter vort Køn 
—  men saadan er det nu engang. —• 
Naa, men det var et Sidespring. Vi for
lod altsaa Festsalen efter endt Morgen
sang og gik til vore Klasseværelser. 
Gad vidst, om ikke svenske og danske 
Klasseværelser ligner hinanden? Et af
langt lyst Rum med typisk nationale 
Vægdekorationer, to Rækker Pulte og 
et Katheder samt to sorte Tavler i Bag
grunden, saadan omtrent ssa vort ud. 
Ved den ene Række Pulte sad Drengene, 
ved den anden Pigerne, og paa Kathede
ret tronede naturligtvis Læreren. Min 
Skole var meget frisindet og Forholdet 
mellem Lærer og Elev næsten kamme
ratligt. Vore Lærere var ret moderne, 
tror jeg. I alt Fald var det ikke almin
deligt i Danmark dengang, at Geografi
undervisningen foregik efter det saa- 
kaldte »Dalton System». Vi Arnr ikke 
saa lidt stolte af at høre til en af de 
første Klasser i Landet, der blev under
vist paa den Maade. Klassen blev ind
delt i Hold paa 4 og 5 Elever, og hvert 
Hold arbejdede fuldstændig paa egen 
Haand med en bestemt Opgave. Vi hen
tede Bøger paa Biblioteket og havde i 
øvrigt fuldstændig frie Hænder, indtil 
Opgaven var løst. Alene det at maatte 
tala sammen indbyrdes i Timerne var jo 
en stor og ukendt Ting. Maaske arbej
der I efter Dalton Systemet nn! Ellers 
spørg Jeres Lærer, hvad det er for no
get. Jeg kan ikke forklare det i saa 
faa Ord, men i min Skole praktiseres 
det den Dag i Dag, og baade Lærere og 
Elever er glade for det. I Fysiktimen 
blev vi ogsaa delt i Hold. Undervis
ningen föregick i en dertil indrettet Sal, 
hvor hvert Hold havde sit lille Skab 
med kemiske Instrumenter, mystisk 
snoede Instrumenter og hemmeligheds
fulde Bowler. Det var sært spindende. 
Naar vi kom hjem, maatte vi saa tegne 
Forsøgene og give en skriftlig Redegø
relse for deres Betydning og Anven
delse —  det var mindre spændende. I 
Botaniktimen var vi ofte paa Botanise- 
ringstur med Læreren. Vi gik paa Jagt 
efter sjældne Planter og Dyr og tilbrag

Soffi Lausten.

För någon tid sedan hade vi glädjen 
att i denna tidning presentera en berät
telse av en norsk författarinna, Kirsten 
Brunvoll. I detta nummer är det dan
skans tur, och det är också en kvinna, 
som har fört pennan denna gång. Soffi 
Lausten heter hon, och just i dagarna 
debuterar vår medarbetare som roman
författarinna med en bok, som skildrar 
en ung flicka. När deta skrives är bo
ken ännu inte utkommen, men författa
rinnan har . avslöjat så mycket av inne
hållet i den, att vi kan säga, att det är 
en. modern flicka, som skildras, och att 
handlingen tilldrar sig i Leipzig. Vi 
återkomma!

Skildringen i detta nummer av en 
dag i en dansk skola ska alldeles säkert 
intressera våra läsare, och vi hoppas att 
den efterföljande ordlistan ska klara de 
största hindren i fråga om språket.

te mange hyggelige Timer, om Somme
ren vrimler det med brogede Blomster i 
Mark og Skov her i Danmark. —  Vi har 
jo alle vore Yndlingsfag, ikke? Mine

Klassen paa Skovtur. Læreren i Midten.

var »Dansk» og Gymnastik. Dansk
timen kan inddeles i forskellige Faser:

1. Læsning og Grammatik.
2. Stil.
3. Litteratur.
Punkt 1 er og bliver ubehageligt, lad 

os springe det over. Selv Verdens mor
somste Lærer kan ikke gøre Grammatik 
til et tiltrækkende Fag. En dansk 
Skolesang tolker saa glimrende mine og

Ska ttungbyb o r !
Ni är fortfarande bäst betjänade 
av att göra Edra affärer hos 
H E R B E R T  BROBERG.
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mine Kammeraters Følelser for Gram
matiken :
Min danske Stil, den gaar som den var 

smurt,
jeg skriver alle Tillægsord med stort; 
men Hovedord, dem skriver jeg med 

smaat,
og jeg faar aldrig over »temlig godt».

Punkt 2. Stil. Ved ikke, hvordan 
I har det, men jeg var syg af Spæn
ding, hver Gang vi skulde have Stil for. 
Som Regel blev Emnet jo noget helt 
andet, end det man gerne vilde have. 
Men til Tider var de ogsaa interessante, 
f. Eks.: husker jeg, at vi skrev en Stil, 
der hed »Krig før og nu». Vi var saa 
at sige alle begejstrede for den Stil (et 
Særsyn i alt Fald i den Klasse) og 
trommede hele Klassen sammen til et 
Møde, hvor vi diskuterede det forelig
gende Emne. Det gik hedt til, for alle 
politiske Anskuelser var repræsenterede, 
men Stemningen var dog afgjort anti- 
militaristisk. Sommetider skrev vi »Fri
stile», Stile med selvvalgte Emner. De 
bedste af Stilene blev saa oplæst i Klas
sen, til stor Moro for os alle, undtagen 
for den arme »Forfatter», for vi var 
ubarmhjertige i vor Kritik.

Punkt 3. Litteratur. Naturligtvis 
var det først og fremmest den dans se 
Litteratur vi gennemgick, men iøvrigt 
stiftede vi Bekendtskab med mange 
svenske og norske Forfattere. Gennem 
Selma Lagerløf lærte vi at holde af de 
vidtstrakte svenske Skove, de henriven
de Søer og hele den storslaaede, smukke 
Natur, som er Jert Hjemland. Vi læste 
først en Forfatters Litteratur; bvis den 
saa interesserede os, læste vi hans Bio
grafi og lærte Manden selv ( eller Kvin
den) at kende. Ofte havde vi Diskus
sioner i Dansktimerne. Enver af os fik 
Lov til at hævde sin Mening, (hvis vi 
da havde nogen Mening) jeg husker 
tydeligt vor Dansklærers Forargelse 
over, at vi ikke brød os om lyriske Digte.

Undervisningen varede hver Dag fra 
kl. otte til fjorten. Mellem hver Time 
fem eller ti Minutters Pavse, kl. elleve 
Spisefrikvarteret, der varede tyve Mi

Skydda barnens hälsa. 
Låt dem vara torra om 
fotterna i vårslasket

Storlek 23——27 pris 4 : —  
Storlek 28— 34 pris 5 : 25 
Storlek 35— 40 pris 6 : 25

Koop. Fören. Ovan Siljan
Skoavdelningen.

Frikvarteret —  Leg paa Skolepladsen.

mitter. Dette saakaldte »lange» Fri
kvarter var Dagens festligste Øjeblik. 
Ja det lyder materialistisk, men faktisk 
brugte vi kun en Brøkdel af Frikvarte
ret til at spise i. Forsømte Lektier fik 
en Overhaling, hvis man kunde slippe 
af Sted med det, der blev leget og leet 
og diskuteret. Om Vinteren kunde de, 
der vilde, faa varm Mælk til Maden. 
Pris fem Øre, det smagte herligt.

Naturligtvis fandt vi paa Øgenavne til 
nogle af Lærerne. Een blev paa Grund 
af sin faderlige Optræden kaldt »Pap
pa». (Dog kun i Smug). Jeg tror nok, 
at han var den af alle Lærerne, der hav
de mest til overs for os, faktisk, vi kun
de bare ikke rigtigt goutere ham. Han 
holdt bestandigt lange Formaningstaler 
for os i det stille Haab, att de skulde 
virke —  men indrømmede til sidst, at vi 
var haabløse. Ak de skønne spildte 
Kræfter.

Hver Sommer var vi paa Skovtur 
med Skolen. De danske Statsbaner, 
som i Virkelig'heten er ret forhandlings
venlige, tillader hver af Landets Skoler 
en aarlig Udflugt paa indtil 60 km. 
Vejlængde. Paa saadan en Dag opda
gede vi, at Lærerne trods alt først og 
fremmest er et uhyre elskværdigt og vir
kelig morsomt Folkefærd, (i alt Fald 
de fleste af dem) og vi havde det stor
artet sammen.

Ja saadan leves Livet i en dansk 
Skole, og vil I ikke tro det, kan I selv 
komme ned at se ad. Een Ting har jeg 
glemt. Vi synger meget. Næsten hver 
Time begynder med en Sang. Vi har et 
meget fint trestemmigt Sangkor -— og 
maaske —  faar vi ogsaa et Skoleorkes
ter. Vore Lærere har det slet ikke 
nemt, for danske Børn er svært snak
somme, ret støjende og født med komisk 
Sans —  og sligt kan have en skæbnes
vanger Virkning paa en pædagogisk
Pedagog. Soffi Lausten.

ORDLISTA.
Skændsel vanära
almindelig vanlig
vedholdende ihållande

Værelse rum
dukkede op 
smurte Frukost-

kvicknade till

pakker bredde och lado in smör
gåsar

Efternøler 
Et Kvarter i

efterliggare ( ” såskopp” )

otte kl. 7,45
skævade ” kastade ett öga till”
Held tur, lycka
M or gen hømnen morgonbönen
rummelig rymlig
Pigeskole flickskola (Pigt =Flicka)
Drenge gossar
taknemmelig tacksam
forlod lämnade
Gad vidst undrar just
Pulte pulpeter
Maade sätt, slag, sort
Hold grupp, lag
Opgave uppgift
Maaske kanske, må tro
Bowler kolvar, retorter
svært mycket
tegne rita
sjældne sällsynta
hyggelige trevliga
Yndlingsfag älsklingsämne
morsomste trevligaste, skämtsam

maste
tiltrækkende tilldragande
Følelser känslor
Tillægsord adjektiv
Hovedord substantiv. (Versen hän- 

syftar på det förhållande
att i danskt språk sta
vas alla substantiv med 
stor begynnelsebokstav)

»tendig godt» betygsgrad motsv. unge
fär ” Godkänd med tve
kan”

hvordan hur
begejstrede hänförda
Særsyn undantag
Anskuelser- åskådningar
More glädje
henrivende betagande
smukke vackra
husker . kommer ihåg
Pavse paus, rast
Spisefrikvarteret frukostrasten
Folkefærd folkslag
snaksomme pratsamma
Sans sinne
skæbnesvanger ödesdiger

Husmödrar!
BAKA OCH KOKA E L E K T R IS K T .

Tag del av våra förmånliga 
taxor. Vi stå gärna till 
tjänst med alla upplysningar

M O R A
Telefoner 390 —  391.
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Skolträdgården 

och bio logi 
undervisningen 
i folkskolan

a v
LO RENT Z
B O L I N

En avdelning av botaniska trädgården vid folkskoleseminariet i Falun. I bak
grunden en berså med flyttbara bänkar och bord.

Meningen med studiet av växterna i 
folkskolans 3 :e och 4 :e klasser kan inte 
vara någon annan än att försöka väcka 
och grundlägga intresse för iakttagelser 
och studier nte i naturen. Biologin på 
detta stadium, har ett helt annat mål än 
exempelvis modersmål och räkning, där 
det gäller att inhämta färdigheter och 
kunskaper av grundläggande betydelse 
för vars och ens verksamhet i livet. 
Det kan tyckas vara självklart detta, 
men ändå kan det inte nog upprepas, ty 
åter och återigen brytes det mot den 
ovan nämnda enkla, fundamentala re
geln. Det är ju tyvärr så, att det själv
klara. just på grund av sin självklarhet 
har en benägenhet att undandra sig 
uppmärksamheten och försvinna. Och 
så kommer det sig, att man, i en välbe- 
griplig strävan att låta sina elever i så 
hög grad som möjligt bli delaktiga av 
realskolors och flickskolors välsignelse- 
bringande kunskaper, på folkskolan till- 
lämpar realskolans metoder och delvis 
verklighetsfrämmande biologiundervis
ning. Det blir så gränslöst viktigt att 
ha reda på än den ena, än den andra 
blommans för oss lekmän i grund och 
botten fullständigt betydelselösa bygg
nad. Naturen berövas sin tjusning, den 
har inga hemligheter att avlocka, endast 
tråkiga och svårbegripliga fakta att 
rabbla upp.

Det kan inte hjälpas. Man må säga 
vad man vill, men en för folkskolans 
naturuppfattning fullständigt främ
mande anda har vunnit insteg i dess 
biologiundervisning. I stället för att 
utgå från folkskolans egna behov har 
man utifrån främmande synpunkter för
sökt inympa kunskaper och idéer, som 
ha platt intet att ge den stora allmän
heten. Realskolan med sin i mångt och 
mycket från folkskolan avvikande in

Messina-A pelsiner
inkomma till påsk.

Tel. 14. M . H ed Tel. 14.

riktning och sitt särskilda mål har upp
ställts som monster lör folkskolan, som 
en strålande iörebild, lämplig att kopiera 
och transformera till ett »lägre» pian. 
Det är på tiden, att vi frigöra oss irän 
beroendet. Realskolan skali rätta sig 
efter folkskolan, icke folkskolan efter 
realskolan. Det är realskolan, som skall 
bygga vidare på folkskolans allmänna 
grund, icke folkskolan, som skall bygga 
neråt frän realskolan.

Det är nog inte så lätt att få någon 
behållning av studiet av växtvärlden på 
detta tidiga stadium. Det går betydligt 
lättare med djurvärlden, för vilken bar
nen i allmänhet ha ett medfött och le
vande intresse. Skall man ha någon ut
sikt att lyckas, bör det vara genom en 
undervisning, som på arbetsskolans 
grund leder till direkta iakttagelser i 
naturen. De problem, man då bör kon
centrera sig på, äro framför allt: Hur 
blir det nya växter och hur spridas 
frukter och frön? Dessa problem kun
na naturligtvis studeras under exkur
sioner i skolans omgivning, men hur 
lämpliga exkursioner än kunna vara, ta 
de ändå i längden för mycket tid från 
undervisningen, framför allt naturligt
vis om man har lång väg att gå till må
let för utflykten.

Häri ligger en stor del av skolträd
gårdens betydelse. Den skall på en och 
samma plats ge allt det, som man an
nars mödosamt måste söka upp under 
exkursionerna. Och detta hindrar icke, 
att dessa med sin omväxling och sin 
friskhet kunna utnyttjas fullt ut ändå.

Det första krav skolträdgården har 
att tillmötesgå rör sig om 4:e klassens 
typväxter, som skola visa oss pistillens 
utveckling till en frukt och fröämnets 
till ett frö, den första tillblivelsen såle
des av en ny växt. (De krav, som stäl
las på trädgården av 3 :e klassen, till
mötesgås fullt ut genom växtvalet för 
4:e klassen.) Idealet vore naturligtvis 
att ha tillgång till växter, på vilka hela 
denna utveckling kunde iakttagas. Men 
detta skulle ändå ej vara tillräckligt.

Den korta tid under början av höstter
minen, som står till vårt förfogande, 
nödvändiggör för oss att ha tillgång till 
blommor, som på en och samma, gång 
ge oss samtliga olika utvecklingsstadier. 
En sådan blomma är framför allt lejon
gapet. Den visar oss på ett och samma 
exemplar: knopp, utslagen blomma,
kvarsittande pistiller efter blommornas 
avfallande samt en he-1 serie av frukt- • 
ämnenas olika utvecklingsstadier till 
fullt utbildad frukt, i vilken fröämnena 
utvecklats till frön. Men lejongapet är 
också lämpligt ur den synpunkten, att 
det är så ofantligt lätt att odla, och där
till kommer, att det är en insektblomma, 
som bjuder rikligt med honung och vi
sar en utomordentlig anpassning för 
humlebesöken.

När man kommit så långt, att man 
iakttagit fruktämnets utveckling till en 
frukt och fröämnenas till frön, uppstår 
helt naturligt den frågan, hur detta 
kommer sig. Då är skolträdgården ut
märkt att ha tillgång till. Där studeras 
humlornas besök i lejongapsblommoma. 
Barnen få med ett finger göra efter in
sektbesöken, och det bör inte vara svårt 
att klargöra insekternas roll. Om m,an 
vill, kan man redan nu för att even
tuellt utnyttja det lämpliga vädret en 
solvarm dag studera flera insekters 
blombesök, men naturligtvis vore det 
bäst, om man kunde skjuta upp dessa 
iakttagelser, tills man hunnit studera 
flera blommor. I samband härmed bör 
kanske uppmärksamheten fästas på att 
geografitimmarna i början av höstter
minen böra utbytas mot biologitimmar

(Forts, å sid. 15.)

Dörrar och Fönster
köper Ni billigast från

BOGGS SNICKERIFABRIK.
Hansjö, Oraa. — Tel. 157.
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En gammal klockares 
minnen.

Socknens skolmästare 1869—1911 berättar.
Återgivet för denna tidning av <§rik Göransson.

II

Till Uppsala!
1866 beslöt Eriksson sig för att bli 

folkskollärare ock företog, förlitande sig 
på Guds försyn, resan till Uppsala. Li
tet pengar av lönen hade han kunnat 
sätta in på sparbanken hos pastor Abe  ̂
nius, och sedan skulle det väl bli någon 
råd. Denna tid fanns järnväg endast 
mellan Falun och Gävle. Hela reskas
san var 20 kronor. Han gick till Mora 
och följde med ångbåten till Ål. Där
vid fick han reda på, att två unga män 
därifrån också ämnade sig till semina
riet, varför han sökte upp dem och fick 
sällskap. Dessa togo sig senare namnen 
Zetterström och Källström, den sist
nämnde död som kyrkoherde i Silvberg. 
De tre ynglingarna gingo landsvägen

S:t Eriks torg i Uppsala på 1860-talet.

G ENIAL N YH ET!
STENCIL-DUPLIKATOR för skol
bruk. Hand- eller maskinskrift, 

teckningar. .Tusentals tryck. 
Fris 2 0 :—  och 3 0 :—  kr. komplett.

A .-B . Svenska Generalagenturen
Bibliotekskatan 11, Stockholm.

Telefon 206363.

till Falun, åkte tåg till Gävle, fortsatte 
med båt till Stockholm och därifrån till 
Uppsala. I Falun hade de blivit var
nade för koleran, som då härjade i 
Stocidiolm, varför E. övervägt att gå 
landsvägen till Uppsala men avstod. De 
fingo ej heller någon känning av pesten.

Nu var det slut med pengarna. Men 
på båten mellan Stockholm och Uppsala 
hade E. blivit bekant med en student, 
som hette Boklund och var från Närke. 
De hyrde rum tillsammans, och av ho
nom fick han låna pengar. Sedan rek
virerade han sina sparpengar hem
ifrån.

»Vid inträdesprovet råkade jag få 
sådana frågor, som jag kunde svara på», 
säger E. blygsamt. »En lärare fråga
de mig, när Gustav Vasa föddes. 'Det 
vet jag inte, men han dog 1560’, svara
de jag. Då trodde läraren, att jag hade 
stora kunskaper, ty det råkar ju  vara 
så, som jag senare fick veta, att man ej 
bestämt vet, när Gustav Vasa är född, 
utan olika meningar äro rådande där
om.» —- En typisk kristendomsfråga 
från den tiden var: »Vad lärde Adam 
och Eva sina barn mera än att sköta jor
den?» Svar: De lärde dem att hålla 
gudstjänst. —  Men det visste inte E. 
Han kom dock in på seminariet.

Efter en termin voro pengarna slut, 
och det såg ut som om han skulle bli 
nödsakad att avbryta studierna och fara 
hem. Och det visste han, att då skulle 
han aldrig kunna komma tillbaka. Men 
en student, som bodde vägg i vägg med 
honom, fick höra om hans belägenhet. 
Studenten var son till en förmögen bok
tryckare Björklund i Stockholm. Björk
lund hjälpte den unge seminaristen. 
E. skulle endast säga till, när han önska
de mera pengar. Han fick också en 
kista full med kläder till julen, och han 
besökte familjen, som bodde vid Munk
bron i Stockholm. Nu gick det alltså 
bra för honom, men värre blev det, då 
studenten tog sin examen och lämnade 
Uppsala. E. lyckades dock draga sig 
fram till folkskollärareexamen, som han 
tog 1869. —• Rektor vid seminariet var 
W. Norlén, en sträng man.

Åter i Orsa —• som skolmästare.
När Erik Eriksson kom hem, fick han 

efter en vecka plats som lärare vid 
Bäcka. Förvaltare Larsson på Bäcka

Interiör av Orsa kyrka före 
restaureringen.

och Fredshammar var en myndig man, 
som åkte efter parhästar mellan bruken 
och icke var van att få motsägelse på 
stämmor, där han den tiden styrde egen
mäktigt. »Fast inte vet jag, hur det är 
med en nybakad skollärare», utlät han 
sig om E. vid anställningen. Vid Bäcka 
höll E. skola i fem veckor och blev där
efter flyttad till Fredshammar. Detta 
bruk stod vid denna tid i sitt fulla flor, 
och varken förr eller senare har det va
rit så stor rörelse som då. —  Malmen 
fraktades på pråmar efter skovelångaren 
»Prins August» från Ål till Orsa, väg
des på det nuvarande Malmtorget på 
Västeråkern och fraktades efter häst till 
hyttan vid Bäcka. Därifrån kördes 
tackjärnsgötarna till smedjorna vid 
Fredshammar. Vägarna blevo alldeles 
sönderkörda på den tiden. —  Vid Freds
hammar var det ett rörligt liv. Från 
smedjorna dånade och lyste det dag och 
natt.

Här gifte sig Eriksson med Maria 
Sundström från Heden. . Lönen var en
dast 400 kronor om året jämte husrum, 
vedbrand och kofoder. På detta gick 
det icke att leva ens på den tiden, var
för de måste få matvarusändningar från 
hustruns hem. Några år senare ökade 
lärarlönen till 600 kronor. Detta till-

VÅR N Y H E T E R !
HERR-HATTAR,
KOSTYMER,
VÅRROCKAR,
GOSSKLÄDER,
KLÄDNINGSTYGER,
DAMKAPPOR,
M. M.
inkomma dagligen hos

A U  G. LARSSON, Orsa
TEL. 21.
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Efter teckning av Ferd. Boberg. 
Spiksmedjan vid Fredshammar.

gick så att E. skrev till riksdagsmannen 
Johansson i Hansjö och föreslog, att 
denne skulle motionera i riksdagen om 
en höjning av lärarlönen till 600 kronor. 
Han gjorde så, och förslaget gick ige
nom.

Emellertid blev platsen vid Kyrksko
lan ledig, då Grape flyttade till Mora, 
och E. sökte och erhöll plats som folk
skollärare, klockare och organist, vilka 
platser han innehaft från den 1 januari 
1875 till den 30 juni 1911.

Kyrkbyn på denna tid.

Det var en labyrint med gårdar mel
lan kyrkan och gästgivaregården (nuva
rande flottningsföreningen) med mycket 
små gårdsplaner vid de låga ålderdom
liga husen, som stodo tätt sammangytt- 
rade. På båda sidor av vägarna var det 
gärdsgårdar, så att kreaturen kunde dri
vas upp till skogen vid Born. Öster om 
kyrkan, där nu samhället är mest be
byggt, fanns på den tiden endast kap- 
lansgården och ett härbre för krono- 
tionde, som stod där Kungsvägen nu 
börjar vid kyrkan. På hela Bondåkern 
ända upp till Nordahls fanns ej ett en
da hus. Först genom storskiftet be- 
gynte utflyttningen. —  Gamla prostgår
den var ett långt och lågt envåningshus 
med många småhus intill, bland vilka 
det fanns ett särskilt bostadshus för 
adjunkten. Ända till 1863 hade det fun
nits klockar- eller skolpräst. Dennes 
boställe hette Skolgården och låg, där 
nuvarande Tingshuset ligger. Det var 
en tvåvåningsbyggnad. Här fick E. nu 
bo ett och ett halvt år. Skolan höll han 
i Tings- och kommunalhuset, som låg 
tvärs över gatan, alltså rakt väster om 
kyrkan. I andra våningen där fanns en 
stor sal och två små rum. I denna sal 
bedrevs undervisningen. Inga träd vo
ro planterade, utan byn låg alldeles kal, 
utom björkarna vid kyrkan, som Grape 
med skolbarnen planterat några år ti
digare.

Fast plats —  ej ambulerande.
När E. först kom till skolan, mötte 

han prosten Sernander i trappan till 
skolsalen. »Nu skall E. till Skattung- 
byn och hålla skola i vår», sade prosten. 
»Nej, det' kan jag ej», svarade skollära
ren. Och därvid blev det sedan. Förut 
hade nämligen läraren Grape hållit sko
la sexton veckor i Kyrkbyn och åtta

LURAD
blir ni ej på baket 
om ni använder------
Saltsjökvams mjöl 
KEJSARKRONAN

från B E N G T S S O N S  - ORSA

veckor i Skattungbyn. Nu blev det i 
stället tjugofyra veckor i Kyrkbyn, och 
en vikarie anställdes i Skattungbyn.

Ny folkskola.
Emellertid byggdes vid denna tid en 

ny skola, vilken invigdes 1876. (Det är 
den nuvarande gamla folkskolan, där 
Kyrksalen är.) Där byggdes en stor sal, 
med fönster höga som kyrkfönster, och 
plats för över hundra barn. (Mellanväg
gen mellan salarna kom till på 1890- 
t.alet, då E. erhöll en biträdande lära
rinna som hjälp). Lärarens bostad, där 
han nu flyttade in, var på två rum och 
kök samt ett rum inrett på vinden, vil
ket betraktades som en extra förmån för 
organisttjänsten.

Klockare och organist.
Klockare i kyrkan före E. hade en tid 

varit Lorns Erik från Hansjö, far och

E n  zigenarflicka,
Ethel Birgitta Barbro Taikon, 8 år 

gammal, och hörande till familjen, som 
slagit läger i kyrkbyn, går i kyrkbysko^ 
lans första klass. Hon har gått i skola 
endast 2 veckor förut. Men duktig och 
flitig är hon. Och förhållandet mellan 
Ethel och de övriga skolbarnen är bara 
bra.

Det vittnar fördelaktigt om både flic
kan och föräldrarna, att möjligheterna 
till undervisning utnyttjas, fastän uppe
hållen är korta på var plats.

son. E. minns särskilt vid ett tillfälle, 
hur en Lorns Erik tog upp psalmen 
»Oss välsigna och bevara». Han säger: 
»Det gick som en stöt fram mot sak
ristian, som om det kommit en luft- 
kaskad. Det var en ovanlig röst.» Skol
prästen Timm, som inte kunde sjunga, 
lejde Bälter Hans Ersson i Stackmora 
som klockare.

När E. nu blev klockare, syntes det 
honom angeläget, att skaffa ett instru
ment till kyrkan. Prosten Sernander 
hade någon gång begagnat psalmodikon 
där. Nu inköptes en skolprgel för 110 
kronor. Den tog E. till kyrkan var lör
dag. På vintern drogs den på en kälke. 
Han ställde den i korsgången. Som be
kant fanns det ej någon värme i kyrkan, 
utan det var nästan lika kallt som ute. 
Men det var fullt med folk i bänkarna, 
och när predikan var slut, lät det som 
om åskan gick, när alla människorna på 
en gång stampade sig varma. I denna 
temperatur satt E. och spelade i pjäxor 
och mössa. Senare fick han en altan 
byggd på läktaren, där orgeln ställdes, 
för att den skulle höras bättre. —  En 
söndag var det 42 grader kallt, vilket 
uppmättes av prosten, som hade en 
sprittermometer ute.

(Forts, i nästa n:r.)

Ni måste börja Edert arbete innan 
malen börjar sitt . . .

H EB O L
är bästa och effektivaste malpreparatet. 

Nya praktiska förpackningar.

H e d i n s  F ä r g h a n d e l
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JÅadJ/dm Åm i u m J ^ /

I julnumret- utlovade Red. ett pris åt 
den gosse eller flicka, som skrev den 
bästa uppsatsen till detta nummer. Efter 
mycket väljande bar Red. beslutat att 
tilldela Benkt Granholm priset för lians 
uppsats ” En bra bok” . Inom den när
maste framtiden blir alltså Benkt lycklig 
mottagare till ett paket innehållande nå
got, som Red. hoppas, att han skall 
tycka om.

Den -här .pristävlingen om den bästa 
uppsatsen kommer att fortsätta i alla 
nummer under detta år. För varje num
mer utdelas ett pris till den bästa förfat
taren. Red. hoppas, att denna pristäv
lan skall sporra er att skriva ännu mera, 
ännu bättre och ännu roligare än ni hit
tills gjort.

EN NATT I  MIN LEKSTUGA.
Det var i somras. Då sade jag en dag 

till Gudrun, att vi kunde ligga i min lek
stuga en natt, oeh det var hon genast 
med på. Så började vi att bära in sän
garna och sängkläderna, och så bäddade 
vi. Och vi voro så glada, så vi sutto 
uppe i sängarna nästan hela dagen. Vi 
gingo och lade oss tidigt, för vi orka
de inte vänta längre. Så småningom, 
började det att bli mörkt. Då sade jag, 
att vi skulle draga för gardinerna, men 
då sade Gudrun, att hon kunde inte 
sova, om. det var mörkt. Då drogo vi 
inte för dem något. Vi skulle just till 
att somna, då fingo vi höra, att det bör
jade regna. Men så började det också 
att blixtra, och vi voro så rädda, för vi 
hade inte dragit för gardinerna, och vi 
tordes inte draga för dem. Men sedan 
sade vi, att vi skulle krypa till varandra 
och drogo över oss täcket. Då vi skulle 
gå upp och titta, hur mycket klockan 
var, så gingo vi bredvid varandra, för vi 
tordes inte gå ensamma, Och just som 
vi kommo mitt på golvet, så blixtrade 
det till så hemskt, så vi blevo så rädda, 
ptt vi sprungo till sängen utan att se 
vad klockan var. Men så slutade det så 
småningom, och då satte vi på oss våra 
badkappor och gingo ned till dräng
kammaren och tittade. Där snarkade 
drängen, så det hördes upp på gården. 
Vi tyckte, att han var så lycklig, som 
kunde sova så bra. Så gingo vi in igen

En förståndig flicka
tänker alltid på sin
HÅR VÅRD. ------------
Är ni förståndig så 
vänd er i dylika frågor 
t i l l ----------------------------

Anna Ericsons Damfrisering,
ORSA.

och lade oss, men vi kunde inte somna. 
Då satte vi oss och spelade kort. Så tit
tade vi på klockan men då var hon bara 
fyra. Då gingo vi ut igen. Då höll so

len på att gå upp ,och fåglarna sjöngo 
i träden, och det var så vackert, fast det 
var ju blött på backen. Vi sutto länge 
på ett staket och pratade. Så gingo vi 
in igen och försökte att somna, men vi 
kunde inte sova. Tiden gick så sakta, 
Och vi tänkte, att vi skulle kläda på oss, 
men då komma vi ihåg att de skulle 
komma med kaffe. Då vi hörde, att de 
kommo, låtsades vi att sova.

Den natten glömmer jag aldrig, för 
då voro vi uppe hela natten.

Evy Hedvall.
VAD BJES ANDERS BERÄTTADE  

FÖR MIG.
En kväll kom Bjes Anders till oss. 

Då frågade jag honom, om han ville be
rätta något från Amerika, Det ville han. 
Han berättade, om hur några indianer 
skulle skjuta älg.

En dag kommo några indianer till 
mig och ville, att jag skulle följa med 
dem ut och skjuta älg. Men jag sade, 
att jag hade ej tid att följa dem, ty jag 
skulle ut och leta efter hunden, som jag 
tappat. Jag hade fem hundar. Indi
anerna gingo ned till en flodstrand, där 
de visste, att älgarna brukade dricka 
vatten. När de legat på lur en stund, 
hörde de, att det var något djur, som 
kom. Då tänkte en av männen, att det 
var bäst att gå fram och se, om det var 
älgar, som kom, eller om det var björ
nar. Det var tre stycken björnar, som 
kommo. Då ropade en av indianerna 
till den andre, att han skulle skynda sig 
upp i ett träd. Då skyndade indianen 
upp i trädet, och de andra sprungo ett 
stycke därifrån. Men indianen hann in
te mer än tre meter upp i trädet, förrän 
han liade en björn efter sig. Då de 
andra indianerna fingo se, hur björnen 
klättrade efter, sprungo de och sköto de 
andra björnarna. Sedan sköto de också 
ned björnen, som var i trädet. Björnen

hade rivit av allt köttet på indianens 
högra ben.

Just som björnen ramlade ned, kom 
det en flygmaskin och landade strax 
bredvid, och då buro indianerna den 
skadade indianen till flygmaskinen och 
frågade flygaren, om han ville föra ho
nom till AVinnepegs lasarett. Det ville 
han. När indianen kom dit, lade de på 
hönskött på benet och lät det växa ihop. 
Och nu är benet bra. Och indianen sa
de, att han aldrig mera. skulle klättra i 
träd, då han såg, att björnar komma,

Märta Öhrn.
DEN ILLA GÖR, IIAN ILLA FAR.

Göte och Hans voro ett par riktiga 
rackarpojkar. Över allt voro de och 
gjorde rackartyg. De gjorde allt vad 
som föll dem in. Stoppade karbid i 
bläckhornen, satte häftstift på kamrater
nas sittplatser, skruvade ur lamporna 
och släppte ut luften ur kamraternas cy
kelringar. De gjorde så mycket rackar
tyg, att man inte kan räkna upp allt. 
En dag hittade Göte på något finfint. 
Plan skulle sätta en snöboll ovan lära
rens huvud. Nästa morgon, innan lek
tionen började, kröp Göte in och satte en 
stor snöboll ovanför stolen vid katedern. 
Men han märkte inte att läraren fick syn 
på honom. När lektionen började, fingo 
pojkarna syn på bollen, men sade ingen
ting ändå, Plask, plask, plask, lät det i 
skolsalen. Läraren ställde sig bredvid 
stolen och började förhöra läxan. »Göte 
Larsson», sade läraren strängt. Göte 
började, men kunde inte få fram ett en
da ord. Då sade läraren: »Kom och sätt 
dig här på stolen.» Och Göte fick sitta 
på den våta stolen oeh läsa. Om en 
stund ramlade snöbollen ned på Götes 
huvud, så att det plaskade om det. Då 
brast hela klassen och läraren i skratt. 
Sedan den dagen gjorde varken Hans 
eller Göte några mer rackartyg.

Åke Moraeus.

EN SAGA OM VINTERN.
När gubben vinter kommer med sin 

stora päls och går i skogen, då bli alla 
fåglar rädda och blommorna tappa, alla

Pojkarnas förtjusning
och flickornas med förresten är ett par 
T R ET O RN  gummistövlar. En mer prak
tisk fotbeklädnad höst och vår finns inte

-—• och så billig sedan.
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sina blommor och blad och krypa så 
långt ner i jorden de kan. Men då tyc
ker gubben vinter synd om de små blom
morna.. Då öppnar lian sin stora päls 
och skakar ut en hel massa snöflingor, 
som brer sig likt ett täcke över blom
morna. Sen går gubben vinter ner till 
byn och där nyper han de små barnen i 
näsan, så att de genast springa in till 
mor. Och även de stora människorna 
bli rädda för gubben vinter. Men gub
ben vinter är inte så sträng som han ser 
ut. Och han blir så ledsen, när han ser, 
hur rädda, människorna bli, att han bör
jar gråta så att tårarna rinna ner på 
jorden. Då smälter snön bort och då 
titta de små blommorna upp ur jorden 
och fåglarna komma tillbaka. Och bar
nen får gå barfota, ty nu har gubben 
vinter farit hem till sej.

Christina Grindal.
V T-.'

EN BRA BOK.
Jag tänker berätta om en bok, som 

jag tycker mycket bra om. Den heter : 
Det susar i säven, och den är skriven av 
en engelsk författare, som heter Gra- 
hane. Det började med att herr Mull
vad efter ett flitigt arbetande på mor
gonen begav sig av ut. Hur han gick, 
kom han ned till älvstranden. Där träf
fade han en vattenråtta. Den gjorde 
han bekantskap med och levde sedan till
sammans med den i både vått och torrt. 
Mulle blev god vän med både herr Pad
da, som var mycket skrytsam och bodds 
i palatset Paddeborg, och Utter och till 
och med herr Grävling, som bodde mitt 
i storskogen. Men Mulle och Råtta, de 
höllo på sin älv. De ville på inga vill
kor bo någon annanstans. En vacker 
dag beslöto Mulle och Råtta, att göra ett 
besök hos Padda. Då de kommo dit, 
satt Padda och tittade på en karta. »Nu, 
mina. vänner, ska jag bjuda er på resa. 
Kom, ska ni få se, vilken storartad vagn 
jag har gjort.» —  Ja, nog var vagnen 
fin. Råtta var ändå inte så förtjust, för 
hon ville vara vid sin älv, förstås. Men 
det visade hon inte. Så foro de då. 
Men när de hade farit ett par dar, kom 
en bil med stor fart. De hade aldrig 
sett en bil förr, så de blevo rädda. Och 
hästen sprang i diketi, och vagnen gick i

Berglöf
fortsätter sin fiskaffär.

TEL. 180.

kras. Men Padda bara stirade åt det 
håll, där bilen hade försvunnit. Mulle 
och Råtta fingo släpa honom med hem 
emellan sig. Sedan dess var Padda all
deles tokig på bilar och blev en skräck 
på alla traktens landsvägar. Men då 
tog Paddas vänner itu med Padda på 
skarpen och turades om att vakta honom 
på Paddeborg. Men Padda lyckades 
rymma hemifrån. Så stal han en bil, 
för han kunde inte låta bli bilar, och sat
te skräck i den traktens folk också. Så 
kom han i fängelse. Där skulle han ha 
suttit i tjugu år, men det dröjde bara 
några dagar, innan han iklädd en tvät- 
terskas kläder lyckades rymma. Då han 
efter många äventyr en vacker dag kom 
landsvägen fram, såg han en bil komma 
emot sig. Han sprang ditåt a-llt vad 
han orkade, men då bilen var en liten 
bit ifrån honom, sjönk han ihop som en 
trasa. Det var bilen, som han förut stu
lit. Herrarna, som voro i bilen, stanna
de den. De togo upp Padda och sade: 
»Stackars lilla tvättgumman! Hon har 
svimmat mitt på landsvägen!» De bäd
dade ned honom så skönt baki bilen. Då 
öppnade Padda ögonen. Om en stund 
bad han att få sitta på framsätet och så 
att få köra. Herrarna läto honom för
söka. Då Padda fått upp farten rik
tigt, var han som vanligt. »Jag är alls 
ingen tvätterska. Jag är den fina, stor
artade Padda!» Då kastade sig her
rarna över Padda, Men det skulle de 
inte ha gjort, medan bilen hade fart, för 
Padda bara svängde till åt sidan igenom 
häcken och ut i en stor dyig pöl. Padda 
flög iväg, för han var lätt. Så dunsade 
han ned. Han började springa, ty två 
poliser voro efter honom. Snart kände 
han något vått och kallt. Han hade 
sprungit i älven. Om en stund fick han 
syn på ett hål. Han såg, att det var 
vattenråttan, som bodde där. Nu fick 
han veta, att Paddeborg var intaget av 
lekattor och vesslor. Men tack vare en 
underjordisk gång, som gick till Padde
borg och som Grävling visste om, beseg
rade Padda och hans vänner lekattorna 
och vesslorna. Så fick Padda igen sin 
bostad, och så småningom blev han en 
bättre och hyggligare Padda, som inte 
skröt och pöste. Så var boken slut.

Benkt Granholm'.

ORSA-GUMMAN SOM BJÖRNEN 
REV IHJÄL.

Jag har hört berättas om en björn, 
som var, mycket, mycket elak. Stor och 

-stygg var han. Han fanns på Trull- 
Svans tid. Han höll till överallt på Or- 
sa-skogarna, Trull-Svan skulle gå till 
Lindorna och köpa mjölk av en gumma. 
Hon var där med sina kor om somma
ren, så de skulle få beta ute. Det var 
mycket smått om foder förr i tiden. 
Gumman nekade Trull-Svan att köpa 
mjölk. Inte för att hon var elak mot 
gubben. Men gummorna förstod nog 
inte att mäta och sälja mjölk förr i ti
den. Trull-Svan blev då så väldigt arg 
på gumman och sade: »I morgon bitti 
när du går till skogen med dina kor, så

får du möta elakbjörn strax nerom stor
ledet.» Det gick alldeles som, han sade. 
Gumman mötte den stora stygga björ
nen. Hon blev så rädd, och började 
springa allt hon orkade. Björnen efter 
henne. Hon sprang så hon tappade si
na korkhälsskor. De hade sådana på 
den tiden. Snart orkade hon inte sprin
ga mera. Björnen fick då fatt i gum
man och rev ihjäl henne. Det var 
Trull-Svan, som trollade dit björnen 
för att hämnas på gumman.

Arne H allstensson.

Räven är ett listigt djur. 
Ifan går ständigt ut på lur. 
Dessa bilder visar.
h ur en liten hare spisar.
Då kom räven som en tjuv.
Tog det arma lilla djur.

R ä v e n  o c h  h a r e n  

t e c k n i n g  o c h  d i k t  a v  

G u n n a r  A n d e r  s s o  n.

HERR RÄV OCH FARBROR 
GRÄVLING.

En kväll var farbror Grävling ute för 
att få sig litet kvällsmat. Efter en 
stund mötte han herr Räv, som var ute 
i samma ärende. Herr Räv hade sett en 
liten hare, men den slyngeln hade gått 
tillbaka i samma spår och hoppat in i en 
buske och sedan sprungit sin väg. Men 
farbror Grävling hade fått sig en sork, 
så nu tänkte han gå hem till sitt sköna 
bo och sova en stund. Men då sade rä
ven, att han hade ett ändå finare bo 
med fyra gångar. Det var väl ingen
ting, tyckte grävlingen, jag här åtta 
gångar på mitt, och det är nära två me
ter djupt och sju meter långt. —  Nej, 
sade räven, nu är det bäst jag springer 
till bygden och kniper en höna. —  Ja, 
gör så du, och kom till mig med en bitR e a k tio n s fri

mjölk från Dalarnas Mejeriförening. 
Förstklassiga mejeriprodukter i

J O N S S O N S  Mjölkaffär, Orsa.
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sen. —  Å nej, tack du, det äter jag allt 
upp själv. —  Nej se, där ligger ett få
gelbo med ungar i, sade grävlingen. 
—  Jag såg det före dig, sade räven. Och 
nu springer jag och tar det. Sagt och 
gjort. Han sprang och tog det, och om 
ett par minuter var han hemma i sitt 
bo med fågelungarna, som hans egna 
ungar började att kalasa på. Men far
bror Grävling stod där så snopen och 
såg efter sina fågelungar. Nu vädrade 
han jägare, så nu var det väl bäst att 
ge sig av till sitt gryt. Där berättade 
han hela historien för sin fru och s'i»a 
ungar, som hörde på med båda öronen 
på en gång. Sedan lade han sig alt 
sova till nästa natt, då han gav sig ut 
på jakt som vanligt. Bengt Wikner.

EN GÄNG I SKOGEN.
Vintern 1929 fick jag för första gån

gen följa upp till Djupnäs, där. far och 
några arbetare skulle börja med skogs
avverkning. Vintern var detta år den 
strängaste i mannaminne. Snötäcket 
var över en och en halv meter djupt, och 
kölden var bitande hård.

Dagarna däruppe i skogen förflöto 
lugnt, ostört, den ena var den andra lik. 
Ja, jag började nästan tycka, att det 
blev alltför enformigt. Men en dag hän
de något, som inte hörde till det vanli
ga dagsprogrammet. Far och jag hade 
just fyllt våra timmerkälkar med tim
mer. Lasset hade blivit större än något 
av de föregående, och vi undrade just, 
om det skulle gå att parera lasset utför 
de stora backarna, som ledde ned till ån. 
Jag satte mig högst uppe på lasset, och 
far satte sig nere vid skaklarna. Så bar 
det av in på den stora basvägen. I bör
jan gick det rätt trögt. Men så snart 
det började luta efter, blev det god fart 
på lasset. Vi hade snart lyckligt pare
rat lasset utför backarna, Endast den 
sista backen återstod. Men eftersom det 
var den största av dem, kunde det lätt 
gå på tok.

När vi kommo nästan ner i slutet på 
backen, gick skakelträet sönder, och las
set kom rakt på ett gupp, där det ramla
de, så att kälkarna vändes i vädret. 
Hästen klarade sig, men sämre blev det 
ju med oss. Jag fick ena foten under 
lasset, men tack vare den djupa snön, 
klarade jag mig undan utan några ska
dor.

Sedan fingo vi börja med att lassa om 
lasset. När vi kommit så nära som till 
skakelträet, fingo vi gå upp till kojan 
och snickra ett. När vi hade gjort ett, 
kunde vi sedan gå ner till lasset och 
sätta igång igen.

Vi voro litet rädda i början. Men det 
gick lugnt och stilla ned till ån.

Sten Ersson.

BRÄND K A L K  OCH 
K A L K S T E N S M J Ö L

av högsta kvalitéer till 
t fördelaktigaste priser, er- 

Jr hålles från
'  fl.-B. Skattungbyns Kalkbruk

Mässbacken. Telefon 21.

SÄKER DÖD FÖR OHYRA.
I en tidning stod det en gång en 

annons. Den lydde så här: »Säker död 
för olryra.» Det kostade en krona. Jag 
har själv hört detta berättas. De, som 
skickade in en krona, och som hade löss 
och loppor, fingo en brädlapp och en 
klubba, Och på en lapp stod: »Lägg
lusen på brädan och slå till med klub
ban.» Jag tror att gubben varit fattig 
och suttit och tänkt på, hur han skulle 
få pengar. Sedan har han nog kommit 
på den fina idén. Han har då satt sig 
och snickrat klubbor och sågat brädlap

par. Han har nog fått så många brev, 
att han kunde göra upp eld en hel må
nad och mer till. Och pengar har han 
nog, så han klarar sig. Inte vet jag, om 
han åkte in på finkan, eller om han blev 
rik. Men jag tycker, han gjorde det bra 
i alla fall. Ingmar Gunnars.

S kolnytt
Arvodet för slöjdundervisningen

har av statsmakterna sänkts med 18 
öre per timme. Orsa folkskolestyrelse 
beslöt i anledning härav på sitt samman
träde i september, att endast till de 
slöjdlärare, som kunde styrka, att de 
vid sin anställning blivit tillförsäkrade 
200 kronor, utbetala detta belopp, me
dan de övrigas slöjdlön skulle minskas 
med det belopp, som statsbidraget min
skats.

På sammanträde i januari bestämdes, 
att slöjdundervisningen skall pågå 52 
timmar under höstterminen och 72 tim
mar under vårterminen, och att ersätt
ningen därför skulle utgå med kronor 
1:48 per timme. Samtidigt fattades 
beslut om, att slöjdlönen borde vara li
ka för alla lärare och ej utgå med hög

re belopp till dem, som enligt annons 
tillförsäkrats detta. Fördenskull bestäm
des, att samtliga slöjdlärare skulle sägas 
upp från sin befattning och anställas på 
nytt under förutsättning, att de förkla
ra sig nöjda med den bestämda avlönin
gen kr. 183:52 för 124 timmars under
visning.

Vid skolstyrelsens sammanträde i 
februari hade svar inkommit från lärar
na, att de voro villiga att undervisa i 
slöjd för ovan nämnda avlöning, var
för samtliga förklarades på nytt antag
na. som slöjdlärare med anställning tills 
vidare.

Den s. k. kyrksalen
undergår för närvarande en välbehöv

lig omändring och kommer säkert att i 
sitt nya skick bliva mycket lämplig för 
sitt ändamål.
Lärarinnan i Nederberga,

fru Ester Hedin, har beviljats begärt 
entledigande från sin befattning som 
slöjdlärarinna, och i hennes ställe har 
utsetts slöjdlärarinnan Anna Bäcker.

Vid Skattungbyns folkskola, 
tjänstgör under vårterminen folkskol

lärarinnan Margit Lundin från Falun.

Förlängt påsklov —
för de skolor som så önska —  bevilja

de skolstyrelsen vid sitt senaste samman
träde. Det får anordnas på så sätt, att 
till de fyra påsklovsdagarna lägges en 
dags skurlov, och så förlägges hela lo
vet till veckan före påsk. Det blir då 
en sammanhängande ledighet på tio da
gar från och med Marie bebådelsedag 
till och med annandag påsk.

För att eleverna i skolundervisningen 
må bliva ungefär lika många för 

varje år, har skolstyrelsen beslutat, att i 
Kårgärde fortsättningsskola skall under 
kommande läsår första kursen läsas.
Inga, underånga elever .

vill skolstyrelsen ha i småskolans för
sta klass. Det är i synnerhet från måls
män i Kyrkbyn, som för varje år allt 
flera ansökningar därom förelegat. I 
fjo l beviljades de två första, men de tre, 
som kommo senare, måste skolstyrelsen 
avslå. I år har den redan sagt nej till 
en målsman, som anhållit, att en sex
åring skulle få börja, och kommer där
för antagligen att framdeles så göra. 
Om någon elev, när den sedan kommer 
till skolan, visar sig särdeles duktig, 
finns ju möjligheten att få hoppa över 
någon klass. Men de elever, som ej 
tänka övergå till annan skola, måste un
der alla förhållanden, gå kvar i folksko
lan tills det kalenderår, under vilket de 
fylla tretton år. Så är nämligen före
skrivet i nu gällande folkskolestadga.

ERIK ANDERSSON
U t f ö r  INKASSOUPPDRAG 
Förrättar B OUP PTE CKN ING AR och 

A R V S K IF T E N .
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 

köpmannaföreningar.
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ORSASKOLORNAS LAGTÄVLING 
hölls i Hansjö måndagen den 12 mars. 

Bestämmelserna för tävlingen är, att 
varje läraravdelning skall inom resp. 
klasser sätta upp ett lag på 3 pojkar och 
2 flickor, för att det skall kunna räknas. 
Den sammanlagda tiden för lagets 5 
medlemmar är utslagsgivande. 

Resultaten blevo:
2,5 km,, femte och sjätte klasserna.
1. Hansjö 6 :e klass, 1.16.39. 2. Stack-

mora 6 :e och 6:e klass, 1.20.34. 3. Kår- 
gärde 5 :e och 6 :e klass, 1.22.38. 4. Kyrk
byns 6:e klass, 1.22.49 . 5. Nederberga 5 :e
och 6:e klass, 1.23.08. 6. Hansjö S :e klass,
1.27.48 . 7. Kyrkbyns 5 :e klass, 1.31.06.

2 km.t tredje och fjärde klasserna.
1. Staekmora 3 :e och 4:e klass, 1.04.06. 

2. Hansjö 4 :e klass, 1.05.35. 3. Kyrkbyns
4:e A klass, 1.06.03. 4. Hansjö 3 :e klass,
1.06.27. 5. Kyrkbyns 4:e B klass, 1.08.05.
6 Kårgärde 3 :e och 4:e klass, 1.10.10. 7.
Kyrkbyns 3 :e klass, 1.10.27.

det, populära skidtävlingen för folksko
lorna i norra Orsa, hölls lördagen den 3 
mars vid Nederberga. folkskola. Vädret 
var inte precis något önskeväder: töi, 
blåst och snö. Tiderna blev därefter. 
Det mest spännande i denna tävling är 
vem som vinner vandringspriset. I fjol 
var det Nederberga, som tog sin andra 
inteckning; i år var det Kallmoras tur. 
Laget därifrån hade en medeltid av 30 
min. 48 sek. Nederberga kom på andra 
plats med tiden 33 min. 40 sek. och 
Åberga på tredje med tiden 37 min. 41 
sek. Skattungbyn hade inte fullt lag i 
mål. Men så är också bestämmelserna 
sådana, att de skulle ha haft 9 pojkar 
ur femte och sjätte klasserna i laget!

Resultaten av de individuella tävlin-

PÅSKSAKERNA
köper Ni fördelaktigast i

BECKMANS TRYCKERI &  
PAPPERSHANDEL.

Tel. 247.

garna blev: (N =  Nederberga folksko
la, K =  Kallmora folkskola, Å  =  Åber
ga folkskola, S =  Skattungbyns folk
skola, T =  Tallheds folkskola.)

5 km. för gossar ur femte och sjätte 
klasserna:

1. Lars Masser, K, 28.33, 2. Lennart Ku
sen, K, 30.38. 3. Erik Persén, S, 31.04.
4. John Eriksson, S, 31.26, 5. Ingemar Fors
lund, N, 32.00, 6. Bengt Pettersson, K,
33.15, 7. Bertil Pettersson, K, 33.25, 8. Erik 
Persson, N, 33.58, 9. Ollar Erik Andersson,
5, 33.58, 10. Lennart Granström, S, 34.01,
11. Rune Bergkvist, Ä, 34.32, 12. Bertil
Swälas, S, 34,57, 13. Rune Evaldsson, N, 
35.04, 14. Stig Lundell, K, 35.10, 15. Arne 
Swälas, 'S, 35.36, 16. Sigvard Öberg, N,
35.52, 17. Sixten Röjter, Å, 37,35, 18. Vil
helm Säll, N, 38,03, 19. Sven Björkkvist, Å, 
38.25, 20. Evald Hammare, S, 38.54, 21. Hu
bert Falk, Å, 38.56, 22. Tore Nyberg, Å, 
3S.58, 23. Anders Andersson, S, 42.48.

2 1/ 2 km. för flickor i femte och sjätte 
klasserna:

1. Ingegärd Lindberg, N, 20.23, 2. Mimmi 
Erkapers, Iv, 21.17, 3. Karin Andersson, K, 
22.22, 4. Karin Nordlander, N, 27.56.

2 1/2 km. för gossar i tredje och fjärde 
klasserna:

1. Folke Eriksson, K, 15.58, 2. Hugo 
Eriksson, Å, 16.35, 3. Karl-Hugo Pallin, K, 
16.50, 4. Bengt Örn, K, 16.52, 5. Anders 
Bäpkén, Ä, 16.54, 6. Sigge Eriksson, K,
16.55, 7. Tage Eriksson, Å, 17.29, 8. Helge 
Matsson, K, 18.33, 9. Arne Persson, Å,
13.43, 10. Ingemar Pettersson, K, 18.47, 11. 
Ture Masser, K, 19.25, 12. Arne Asp, K, 
20.13, 13. Ingemar Järnberg, K, 20.42, 14. 
Åke Bäckman, Iv, 24.20, 15. Nils Andersson, 
K, 25.23, 16. Rune Bengtzén, S, 26.42.

1 km. för flickor i tredje och fjärde 
klasserna :

1. Rut Olin, s , 7.20, 2. Ingrid Nordlan
der, N, 9.00.

1 km. för gossar i första och andra 
klasserna:

1. Erik Säll, N, 6.53, 2. Ture Röjter, Å, 
6.54, 3. Arne Bergkvist, Å, 7.00, 4. Karl- 
lagvar Wennberg, K, 7.17, 5. Sune Persén, 
S, 7.29, 6. Ingemar Röjter, K, 7.35, 7. Erik 
Björkkvist, Å, 7.44, 8. Bert Holmström, N, 
7.46, 9. Arne Vestberg, T, 7.50, 10. Arne 
Äsenlund, N, 8.25, 11. Karl-Erik Hansson, 
N, 13.01.

500 meter för flickor i första och andra 
klasserna:

1. Inga Forsgren, N, 3.42, 21. Vera Asp, 
K, 3.50.

Prisutdelningen förrättades omedel
bart efter tävlingarnas slut. Alla, som 
gått i mål, fingo pris, mer eller mindre 
värdefulla. Lärarna i ovannämnda sko
lor passade på tillfället att till givare 
och gynnare framföra ett hjärtligt tack 
för det stora intresset för denna, täv
ling, som gör det möjligt att hålla den 
år efter år, säkerligen till gagn och 
nytta för barnen.

BÖ CKER.
CARL CEDERBLAD: Det levande 

ordet. Eklunds förlag. Pris kr. 
1:50.

Boken är några föreläsningar som. dr 
Cederblad höll på en talarkurs förlidet 
år. För den, som har haft nöjet lyssna 
till författaren, är det vid läsningen 
som att sitta som åhörare och åskådare. 
Det är liv och fart i dr Cederblads fram
ställning. Och för alla talare och debat
törer finns det mycket att hämta i de 
72 sidorna. Talet är ett vapen i männi
skosläktets kamp mot mörkret, för lju
set, ur den synpunkten lägger författa
ren upp problemet. Därför förbises in
te de yttre och tekniska detaljerna. 
Även lärare —  som ju förkunna ordet 
dagligen —  ha mycket att lära av dr 
Cederblads bok. tv w

A. G. JOELSSON: Hembygd och fos
terland. Lärobok i medborgarkuh- 
skap. Lindblads förlag. Hiift 90 
öre, inb. 1 : 25.

I förordet säges, att boken är till
kommen för att värna om att det reli
giöst sedliga momentet i fortsättnings- 
skolans undervisnnig effektivt uppfyl- 
les. Resultatet har blivit en lärobok, 
som gränsar till läsebok. En jämförel
se med vår nuvarande lärobok i ämnet 
medborgarkunskap visar, att den vi har 
är mera sakligt koncis och refererande, 
då Joelssons är utförligare och berättan
de. En stor fördel med »Hembygd och 
fosterland» är arbetsuppgifterna, som 
förekomma i riklig mängd, och som är 
både konkreta och intressanta. Dessa 
arbetsuppgifter och de goda illustra
tionerna motivera fuller väl att boken 
finnes tillgänglig i varje fortsättnings-

INGRID WALLERSTRÖM: Hälsans 
ABC-bok, Lindblads förlag. Hiift. 
1 : 50, inb. 2 kr.

En rolig, intressant bok, som har sin 
givna plats i varje skolbibliotek, och 
som är en god hjälp vid undervisningen 
i hälsolära och strävan att bibringa bar
nen goda hälsovanor. Den är bitvis så 
spännande och intressant, att den gott 
kan användas som högläsningsbok i bå
de skola och hem. Det är en doktors- 
familj, som presenteras. Osökt och i 
väldisponerade kapitel berättas öden 
och händelser —  vardagliga och därför 
så att de kunna tillämpas litet varstans. 
Boken är bra. K. W.

INGRID WALLERSTRÖM: Gullstu-
gan. J. A. Lindblads förlag. Pris 
häft 1: 50, kart. 2: —  kr.

En synnerligen lämplig bredvidläs- 
ningsbolc för småskolan. Som en sär
skild förtjänst kan nämnas, att författa
rinnan i de första berättelserna undvi
kit ord med tj-, sj-, och ng-ljud, varför 
boken kan tagas i bruk på ett mycket ti
digt stadium. En god hjälp vid hem-
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E N  F R I V I L L I G  A R B E T S D A G

vid badhuset i Holen.

Biblioteken i Orsa 
under 1 9 3 3 .

Skolbibliotek.
Antal
band

Antal
l&nt.

Antal 
bok].

Torrvål .................. 259 75 1280
Slättberg .............. 453 91 795
Stackmor a .............. 422 72 807
Nederberga .......... 189 39 492
T or sm o .................. 97 8 115
Kallmora .............. 53 50 507
Komm. mellanskolan 1069 169 2764

Sockenbibliotek.
Kyrkbyn .................. 865 238 2219
Kårgärde .............. 790 97 1095
Hansjö .................. 390 123 1062
Åberga .................. 664 113 1311
Skattungbyn .......... 740 76 498

Studiecirkelbibliotek.
IOGT :s i Kyrkbyn 2163 424 4547
IOGT :s i Mässbacken 394 144 1195
ABF :s i Kyrkbyn . . 197 60 369

Summa 8745 1579 19056
1932 års siffror voro 8001 1446 14676

Ökning 744 133 4380

Dessa siffror kunna inte annat än 
glädja alla, som äro intresserade av folk
bildningsarbetet. Oeh vi ska hoppas att 
allt flera hitta vägen till biblioteken. 
Boklånen äro avgiftsfria för alla. När 
biblioteken äro öppna framgår av en 
affisch, som i dagarna utsänts.

bygdsundervisningen har man också av 
boken, därigenom att.stoffet till berät
telserna äro hämtade ur kursplanen för 
hembygdsundervisningen i småskolan.

E. P.

SAGA JONSSON: Sången i småskolan.
Lindblads förlag. Pris 90 öre.

Sångundervisningen bör vara, glädje- 
betonad men bedrivas målmedvetet;, så 
att barnen märka att de lära sig något, 
säger förf. i förordet. Stoffet, som om
fattar övningar i röstvård, gehörs- och 
rytmiska övningar jämte något litet 
teori, är indelat i lektioner och således 
direkt serverbart för barnen. Det är av
passat för a- och b-skolor. Det påvisas, 
hur enkla teckningar och sagor kunna 
användas vid undervisningen. De om
nämnda övningarna äro ämnade att an
vändas under en tredjedel av varje 
sånglektion, och förvisso är det väl an
vänd tid. Resten skulle användas för 
inövande av sånger efter gehör. Genom 
förövningarna har detta arbete under
lättats, och barnen sjunga mjukare, tyd
ligare och med mera god klang. Boken 
rekommenderas. ™ /<

Endast ett ioto irån Tegmans
giver Eder högsta garanti för ett modernt 
och förstklassigt utförande. Vänd Eder 

alltid till verklig fackman —  vänd 
Eder till oss!

T egm ans F otom a g a s in  & Salong Tel. 93

Badhuset i Holen, som nu är färdigt, 
har av ortsbefolkningen omfattats med 
ett stort intresse. Mycket arbete har gi
vetvis nedlagts av frivilliga medhjälpa
re. Största arbetsbördan har styrelsens 
ledamöter haft. Platsen, där badhuset 
är beläget, är den bäst tänkbara, både 
vad läget beträffar, som ur andra syn
punkter.

Jag besökte en dag arbetsplatsen och 
hade tillfälle konstatera, att arbetsleda- 
ren var den förste på platsen. Erik 
Lindh var en bland dem, som sedan vi
sade sig, för övrigt den, som i regel hål
ler sig väl framme sådana här »allmän
na. dagar.» Heder åt honom! Sedan 
duggade en jämn ström arbetsvilligt 
folk till platsen. Yi räknade till sist 
icke mindre än 36 st. plus 12 hästar med 
körkarlar.

»Vad skulle nu alla dessa göra?» frå
gar man sig. Denna fråga är emeller
tid lätt att besvara, för där fanns gott 
om. arbete. Yad då? Jo, planeringen 
runt själva huset, dikesgrävning, schakt- 
ning m. m. Körkarlarna, med sina häs
tar hade fullt upp hela dagen med att 
köra sand, en del sten o. s. v. Att här 
fanns fullt upp med arbete, det var nog 
så sant. Alla de, som sett platsen, 
innan badhuset påbörjades, skola knap
past känna igen den nu. Förutom stör
re och mindre buskar fanns där även 
ett större stenrös, som nu av arbetsvil- 
liga händer är bortfraktat.

När vi voro utplacerade och väl kom
mit igång med vårt arbete, var det en 
fröjd för ögat att se alla arbeta med liv 
och lust, och jag får säga: »Det fanns 
ingen, som drog sig, d. v. s. visade lat
sidan.» Ja, så skall det vara! Man 
skall samlas, som våra förfäder gjort, 
och göra ett gemensamt bestående arbe
te. Men så voro a.rbetsledaren och flera 
med honom högeligen glada och belåtna 
också, och själv var vår arbetsledare 
den, som ej drog sig, när det gällde ar
betet. Då och då hälsade han på oss, 
(inspekterade förstås) och då hörde vi 
honom redan på långt håll säga: »Åj,

sö fint ni djeri, pöjkur !» Där skall du 
se, att det ej sparades, och arbetet blev 
över lag godkänt. Sådana arbetsledare 
Iskall det vara!

Vid 10-tiden var det kafferast, och vi 
voro ej sena att dricka vårt kaffe och 
att sedan var och en gå till sitt. Arbe
tet fortsattes i samma tempo, och kl. 
12—1 var det middagsrast.

När vi kl. 1 voro färdiga att börja, ef
ter middagen, blevo vi tillsagda, att in
finna oss allesammans vid badhuset kl. 
halv 3; det var närmast körkarlarna 
med sina medhjälpare som skulle kom
ma, vi andra voro ju, som redan 
nämnts, där förut. »Vad skulle det då 
bli?» sporde någon. Jo, fotograf fru 
Tegman-Jernberg, skulle komma och 
knäppa oss. Å, så förståndigt!

Och på den utsatta tiden kom verkli
gen fotografen. Det dröjde ej många 
minuter, förrän vi samlats på den be
stämda platsen; att det var något sär
skilt viktigt, la.de man genast märke till. 
Hästarna, körkarlarna och löskarlarna 
voro särskilt andäktiga, ja nu gällde det 
och ett tu tre knäppte det. Nåja, två 
plåtar, och sen —- var detta klart!

Badhuset inspekterades, under da
gens lopp av bl. a. Gubb Olov Olsson, 
som för övrigt tycktes vara. mycket in
tresserad av det arbete, som här ned
lagts, det mesta på frivillighetens väg. 
När han väl sett sig om, så sade han på 
rent orsamål: »W ar å ni taj slaika. pen
ga?» Svaret blir, som ordspråket sä
ger : Många bäckar små göra en stor å !

Den, som var den siste för dagen, som 
fejade och gjorde fint vid infarten till 
badhuset, var; den ovannämde Erik 
'Lindh; men så har han ju också fått 
bli måg åt allas vår Gubb Olle.

Den i allo trevliga och angenäma da
gen var till ända.. Innan vi voro färdi
ga att gå, var och en till sitt, uttalade 
arbetsledaren agronom Hansson ett tack 
till samtliga, och någon passade på och 
tilläde: »Få se, om det passar så någon 
gång mer.»

12
Anders Rehn.
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Varje tisdagskväll
samlas i Kallmora skola en studiecirkel 

kring ämnet Svensk självstyrelse. Det är 
radioserien med denna rubrik, som är stom
men för studierna. Men mellan föreläs
ningarna i radio arbeta medlemmarna med 
uppgifter, som ligga inom ämnet ocb ba me
ra lokal karaktär. Under så gott som hela 
höstterminen var det bylivet, som fångade 
uppmärksamheten. Under en kväll hade 
cirkeln nöjet att som gäst ha hos sig en 
tjänsteman i Radiotjänst. Denne tycks ha 
funnit behag i samvaron, eftersom det i ett 
nummer av Röster i radio under januari 
månad fanns en längre artikel om just den 
där lilla cirkeln.

Vi återge först hur tidningens tecknare 
trodde en lyssnargrupp i Orsa såg u t :

Ur artikeln klipper vi följande:
En har funnit en intressant passus i ett 

gammalt byprotokoll, som han föredrar med 
sin sjungande dialekt:

” Några byamän hade olovligen huggit ved 
å skifteslagets gemensamma undantag” , lä
ser han. ” Byamännen beslöto därför, att 
den huggna veden skulle försäljas å offent
lig auktion till den som Ibjöd högst. Pengar
na skulle fördelas inom skifteslaget efter 
vars och ens jordtal, sedan den, som huggit 
eller låtit hugga veden, fått ersättning för 
huggningskostnaden.

Mot detta beslut reserverade sig en av 
byamännen, som olovligen huggit och kört 
hem veden, under yrkande, att var och en 
får taga sin rätt bäst han gitter.”

Det ena papperet efter det andra upplä
ses, kommenteras och lägges åter ned i by
kistan. Till slut kommer man till följande: 

” År 1908 hölls en gemensam bystämma, 
som tyckes ha varit av brådskande karak
tär. På morgonen utsändes budkavle, och 
klockan 2 samma dag hölls stämman. Or
saken till stämmans sammankallande var 
följande. Om allmän lockout komme att 
förklaras inom verkstadsindustrien, skulle 
arbetarna svara med storstrejk och i så fall 
skulle oroligheter kunna befaras, varför ord

O r s a - B r ö d
brödet med 
den verkliga 
rågsm aken.

Styrelsen för Orsa Skoltidnings stipendiefond
liade sammanträde den 11 jan. 1934. Hj. Hedman, är självskriven kassaför- 
Till ordf. och sekr. omvaldes folkskollä- valtare. Till verkställande utskott val
rare Ernst Keding. Orsa Lärarior- des folkskollärarna Ernst Keding, Hj. 
enings kassör, som f. n. är folkskollärare Hedman och Erik Göransson.

Följande stipendier utdelades:
Stipendiat: Kurs:

Ivan Skarp, Nederberga ......................  Dubbel bokföring.
Allan Forsgren, Nederberga..................  —  » —
Grev Gösta Eriksson, Nederberga . . . .  —  » —
Vera Bäcker, Oljonsbyn ......................  — » —
Sven Ekengren, Sandhed ......................  Välskrivning.
Maria Britte, Vångsgärde ......................  Sv. språkets form- och satslära.
Börje Sturk, Vångsgärde ....................... — » —
Margit Andersson, Vångsgärde ..........  — » —
Annie Löv, Vångsgärde..........................  — » —■
Helge Persson, Kallmora ......................  Lantmannabyggnader.
Karl-Erik Sundberg, Kyrkbyn ..........  Byggnadsritning.
Göte Andersson, Kallmora ..................  Aritmetik.
Rune Masser, K allm ora..............................  —  » —
Torsten Knutar, Kallmora ..................  — '» —
Lilly Andersson, Kallmora ......................  —  » —

1 Sven Norberg, Tallhed ..............................  — » —
Levi Gustavsson, Hansjö ......................  — '» —
Karl-Erik Svensson, M aggås..................  — ’» —
Gunborg Johansson, Torrvål ..............  — •» —
.Per-Erik Bäckman, Kvarnberg ..........  — i» —
Elin Andersson, Bäcka.............................  Praktisk räkning.
Sven Karlsson, Åberga ........................... Mindre kurs i frihandsteckning.
Gunnar Säll, Nederberga ......................  —  » —
Iris Ohlsson, Untorp ..............................  —  » —

ningsmakten behövde stöd och hjälp från 
allmänheten. Stämman hade därför att be
sluta om biträde vid ordningens upprätthål
lande, om så skulle erfordras.”

Referenten, som läser upp detta akt
stycke, är en av de ledande i ortens arbe
tarkommun. När han slutat, ser han sig 
omkring på studiecirkelkamraterna och sä
ger : ” Det var nästan, som om gubbarna på 
stämman trodde, att fienden stod vid soc
kengränsen . . .”

På så sätt går kvällen med uppläsningar 
av gamla handlingar och protokoll och dis
kussion. Man jämför forna tider med nu
varande, man diskuterar, om tiderna för
bättrats eller försämrats, man lär sig, hur 
det gick till förr, man kompletterar och fyl
ler luckor i sitt historiska, kommunala och 
pclitiska vetande och man tränar sig i dis
kussionens och debattens svåra konst. På 
så vis fylla dessa sammanträden en verklig 
uppgift, det märker jag, och de tyckas ut
göra en av deltagarna efterlängtad omväx-

FryJcsåslöpwre, teckn. av Lennart Kusén.

ling i det dagliga arbetet. Att intresset är 
stort, det märks inte minst då det börjar 
bli tid till uppbrott. Det är svårt att skil
jas. ” Det här var intressant” , säger man, 
” vi träffas som vanligt nästa tisdag” .

Ett äventyr
som kunnat sluta illa, voro två små 

pojkar ute för söndagen den 18 mars. 
Einar Tysklind, 7 år, och Erik Berg
kvist, 8 år, efterlystes i radio på kvällen 
som försvunna. De små parvlarna ha
de åkt ut på skidor på middagen och 
därefter inte kommit hem. Mycket folk 
deltog i spaningarna, och vid 11-tiden 
på kvällen påträffades gossarna sovan
de i en lada i Näsänget, ungefär en halv 
mil från Lindorna.

SKÅNELAND!
Läraren frågar: »Vad är det för slags 

jord i Skåne?’»
Svar: »Boskapshjord.»
Fråga: »Vad har de för arbete i Skå

ne?»
Svar: »Råg och korn.1»1
Fråga: »Vad är kusten inte bra till i 

Skåne?»
Svar: »Till havs.»
Samma fråga.
Svar : »För flygare.»
Fråga: »Var är korna på bete under 

sommaren?»
Svar: »Uti ödemarken.»
Fråga: »Var är det mest bördigt i 

Skåne?»
Svar: »På höglandet.»
Rätt återgivet betygar

Lars Masser.

13
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Permanentondulering
15 k r.

GÖTA LILJAS DAMFRISERING. 
Telefon 67.

M åln in g
A L L A  SLAGS A R B E T E N .
Anlita den utbildade fack
mannen !
Mcbehnälning i DA LA S TIL !

Orsa Lackeringsverkstad
Lokal: Gcdtemplarhuset. Te!. 265.

K. J. DAHL Orsa
Garn-, Trikå- & Dam konfektion.

Platsens äldsta ocli i sortiment största 
specialaffär i :

Bomulls-, Lin-, Gloriagarn.
Sol- och tvättäkta.

Koft- o. JiMnpersgarner i Ylie o. Silke.
Klädrtiiigar i alla prislägen och kval. 

från kr. 7 : — .
Städrockar, kulörta och vita, kr. 3:90. 
Korsetter och Kcrseletter, Underkläder 

och Strumpor ni. m.
Dam-, Barnkläder och dito Koftor 

REALISERAS.
Alltid nyheter. _________ Humana priser.

R E N O V E R A
Edra cyklar hos

E. H ELLSTRÖ M S R E P.-V E R KSTA D. 
Tel. 217. Nya cyklar billigt.

A m atö r f  o t o g r  af e r !
E T T  P A R T I  G O D A
K A M E R O R ,

passande för skolungdom,
realiseras till halva priset.
Rikhaltig sortering av foto
grafiska artiklar hos --------

A,-B. Bröderna Ohlséns
BOKHANDEL —  ORSA.

SÄG
G L A D  P Å S K

med blommor
från
Lindqvists Frukt-£  Blomsterhandel 

Telefon 92.

K O N S T -

K E R A M 9 K

CARL A. PETTERSSON - ORSA.

Också en björnjakt.
En bonde i Hågesta, Sollefteå .socken, vid 

namn Sjöberg, har under sina yngre dagar 
haft lust för jakt och vildmarlcssport. Rätt 
ofta denna tid hade skogens konung sin 
ständiga vistelse ,på Sollefteå-markernas 
skogar, som voro förenade med Graninge 
sockens och Jämtlands fjällskogar, vilka den 
tiden voro helt oberörda av skövlande av
verkningar och således en fredlig trakt, där 
Nalle kände sig fullständigt lugn för släktet 
homo. Nalle hade ju också en tid framöver 
fått vara fullkomligt ostörd i den fredliga 
trakten, om han blott låtit kossorna vara 
ifred, vilka under sommartid sökte sin föda 
i de jungfruliga skogarna, som residerades 
suveränt av Nalle. En ko blev då och då 
borta, och resterna hittades här och var 
efter de bortkomna djuren, rivna och upp
ätna av björn.

Det säger sig själv, att den rovgirige 
besten på nötkött måste efterhållas, men 
svårt föreföll det sig att anträffa honom på 
barmark. Vår djärve man med kamrat voro 
lite i skogarna för att få en uppgörelse med 
honom men misslyckades. Under sina vand
ringar träffade de på ett ide, där björnen 
sovit sin långa, lugna vintersömn efter som
marens kalasande av nötkött. Och nu över- 
enskommo Sjöberg och hans kamrat att göra 
björnen en visit när han där intagit sin 
plats för vintervilan.

Idet var urgrävt i en sandås, väl dolt av 
tätt blandat barr- och lövskogsbestånd, och 
hade en ingång vid sandåsens fot, men även 
en öppning rätt upp från idet — om man 
får kalla det för tak — och inrymde liksom 
flera rum, avsedda för flera medlemmar av 
släktet Ursus. Idet hade således i långa ti
der varit bebott av skogens fruktade ko
nung, och under årens lopp blivit inrett till 
en säker, lngn borg.

Under en vacker dag på eftervintern in- 
funno sig Sjöberg och hans kamrat vid idet 
med yxor och laddade muskedunder för att 
träffa uppgörelse med besten. Det var en 
snörik vinter, och ingången vid idets fot var 
täckt med meterdjup snö. Ingången rätt 
upp från idet markerades av ett litet, litet 
hål i snön, säkert åstadkommet av värmen 
från idets inre. Att idet var bebott kunde 
våra jägare därav säkert döma. Nu undan
röjdes snön vid denna öppning. En lång 
spak nedstacks i idet för att oroa björnen 
men intet ljud från idets inre hördes. Det 
var eget, resonerade våra män, att icke ett 
ljud från inneboende hördes vid spakens 
orientering åt olika håll i grottan. Månne 
björnen tidigare på vintern avlägsnat sig, 
och spåret efter björnen sedan dess snöat 
igen. Att skjuta ditned vågade sig jägarna 
ej göra, ty vore björnen därinne och rusade 
ut, vore skäl att ha sina mynningsladdade 
gevär klara till försvar. Sjöberg, som var 
djärv, föreslog därför att taga en titt i 
idets inre, om kamraten höll honom fast i 
fotterna. Sagt och gjort. Men, då Sjö
berg hissades ned och sade sig ej se en 
skymt av den eftersökte, hördes från idets 
inre ett förfärligt rytande, som kom blodet 
att stelna i ådrorna och som om idets tak 
skulle störta ned, och — kamraten förstås 
vettskrämd, släppte sitt tag i Sjöbergs ben,

U t f ö r
VÄRME-, VATTEN- och AV
LOPPSLEDNINGAR av alla slag. 

Reel behandling!
Billigaste priser!

Rikstelefon 119.

SKOLTRÄDGÅRDEN
bör vara ett mönster för byn Då duger 
endast det bästa. Sök förbindelse med

Tägtlunds Handelsträdgård.
Tel. 27._______ORNftS. Tel. 27.

C. F. Carlssons
Akdonsfabrik

Rekommenderar sina tillverkningar 
vid behov.

Reell behandling. Humana priser. 
Tel. Orsa 188. Bostaden Holen 15 b

Låt Renovera
Eder bil hos oss, vi utföra alla arbeten 

noggrant och billigt.

Orsa Motor & Mek. Verkstad
Telefon 28.

Hn Bip
Telefon 189.

Svagdricka å 5- och 10-liters glasflaskor. 
Läskedrycker och Vichyvatten

F ö r  P Å S K E N
i n k o m n a  n y h e t e r  i

GOLVBYXOR, KOSTYMER, 
MÖSSOR, HATTAR, 
TRENSCOAT, KAPPOR, 
KLÄDNINGSTYGER 
i god sortering hos

E M M A  O L S S O N
ORSA.. TEL. 125.

Badhuset i Holen,
Orsa, hålles öppet fredagar och lördagar 
kl. 3—'8 e. m. Baderskan tel. Holen 17.

Också en björnjakt.
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KOPPARBERGS 
LÄNS SPARBANK

Skolbarn i Orsa!
Sparsamhet är en dygd.

Lägg därför Edra sparslan- 
tar i skolans sparbössa och 
gör dem räntebärande.------

Kopparbergs Läns Sparbank.
Låt reparera t  t  T )

Edra U  IV
hos

G. H E L G E S O N .
Verkstad i Spärrs gård, Västeräkern.

För Påskutfärderna
största sortering av 
T U RISTA ETIK!. A R

Birger Olssons Järnhandel
Årets nya cykel
modeller hemkomna.

C. G .  Nyst röms
B A G E R I  
& C A F E

T E L .  38.

LIMPOR och SKORPOR
i hygieniska förpackningar.
Alltid färskt för dagen!

PÅSKKORT,
K Y C K L IN G A R ,

BORDLÖPARE,
SER VI ETTE R ,

H Y LLR E M SO R ,
LILJO R  M. M.

Orsa Tobaks-& Pappershandel
Kallholsfors Snickerifabrik

Tel. Mässbacken 37.

Tillverkar
MÖBLER o. BYGGNAD SSN IC K ER IER

av vältorkat oflottat virke.
Snabb leverans till lägsta pris.

Stackmora Aktiesågbolag
Tel. 171 a och 117 b.

Välsorterat lager av 
hyvlade och ohyvlade

Trävaror
Ribbved till nedsatt pris
N U  är rätta tiden
att inlämna Edra CYKLAR för rengö

ring och justering.
LÄCK, SLANGAR och TILLBEHÖR 
•från välsorterat lager, till billiga priser.
H. Ericssons Reparationsverkstad. 

T E L .  156.

vilken damp på huvudet ned i idet. Björnen 
torde ha funnit situationen allt för komisk 
och gjorde ej Sjöberg något. Med hjälp av 
kamraten och spaken kom Sjöberg åter upp 
i dagen. Björnen fick nu ostörd leva en 
tid till tills jaktvännerna skaffat .sig mera 
hjälp och bättre ordnat för björnens av
livande.

Sjöberg, som ännu lever, har sedan ovan
nämnda björnjakt fällt flera björnar, av vil
ka undertecknad sett en stor björnhona, till 
färgen helt rödbrun, den vackraste av alla 
björnar jag sett. —z— .

Skolträdgården . . .
(Forts. fr. sid. 5.)

för att senare under året läsas igen. Det 
vore också synnerligen lämpligt, om 
man kunde byta ut fler timmar under 
soliga och varma dagar, så att under
visningen då helt kunde förläggas till 
det fria.

En vild växt, som är synnerligen 
lämplig för studium nr delvis samma 
synpunkter, som gälla för lejongapet, är 
åkersenapen eller också åkerkålen eller 
åkerrättikan. Vill man ej söka efter 
dem utan i stället i trädgården ha till
gång till alldeles samma typ, som de 
representera, kan man odla litet vit
senap.

En något mera komplicerad blomtyp 
utgör trädgårdsärten, på vilken också 
utvecklingen låter sig väl demonstrera. 
Fröämnena äro här väl synliga utifrån 
i det lilla fruktämnet, om man håller 
upp det mot ljuset.

Nästa blomtyp blir den sammansatta 
solrosen. Ingen annan korgblomstrig 
visar blommans byggnad och fruktäm
nets utveckling så tydligt som denna. 
Men hur ofta får man se solrosen plan
terad i skolträdgården för undervis- 
ningsändamål? En växt, som kan tjänst
göra som ersättning för solrosen, är den 
praktfulla ålandsroten (Inula hele- 
nium), som också har stora blomkorgar, 
fastän dessa ej på långt när kunna mäta 
sig med solrosens. En fördel med denna 
växt är emellertid, att den är flerårig, 
varför den ej behöver sås om varje år. 
En annan tydlig korgblomstrig blomma 
är den sällsynt vackra honungstisteln 
(Echinops sphaerocephalus), som hör 
till tistelgruppen och således endast har 
rörformiga blommor, vilket dock ej be
höver betyda så mycket. Även den är 
flerårig. Den är en utmärkt honungs- 
växt och lockar till sig massor av bin 
och andra insekter. Den står upptagen 
i frökatalogernas avdelning för bifoder
växter.'

Utöver dessa fyra typväxter kan var 
och en ta med så många blommor han 
eller hon önskar: indiankrasse, vallmo, 
lövkoja o. s. v. Under det att typväx- 
tema behandlas grundligare med avrit
ning och beskrivning i överensstämmelse 
med arbetsskolans principer (utan 
plugg!), kan man nu under exkursioner 
i trädgården låta barnen förklara blom
ma efter blomma med ledning av det 
genomgångna. Forts, å sid. 16.

Nyheter i Påskartiklar
samt LEKSAKER. 
- Stor sortering. -

sik- &  Missionsbokhandeln.

G O  m m m €j O m m m
God kakao i ren kvalité. 
Omsorgsfull sortering och av
aromrika b ö n o r .---------------
Pr 100 gr. 20 ö r e .------------ -

Hansjö konsum

BraManufaktur
Specerier
Matvaror B illigt

alltjämt liksom hittills hos

P E R  W I K N E R
Diversehandel i Holen från 1880.

Köp ett gott BRÖD
KÖP

H e/Ieb erg s B röd
Telefon 47.

Besök undertecknads välrenommerade
Rak- & Frisérsalong

EI. hårklippning; snabbare, behagligare. 
OBS.! Ingen lördagsförhöjning. 

Vördsamt Ossian L. Moraeus.

Konfektyrer, Tårtor och Efterrätter från 
F R E  U N S  K O N D IT O R I

äro alltid välkomna.
Telefon 27.

Hemvist för turister
■—  utflyktsmål för orsabor

Brandts Vilohem och Pensionat
Rikstelefon 173.

Meddelar alla vanliga badformer samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, 
inpackningar, saltingnidningar, massage 

m. m. Kvartslampa finnes. 
Allmänheten inbjudes till alla ovan

stående bad och behandlingar.
He!inackorderingar till moderata priser.

Lindängets Pensionat
R E K O M M EN D ER A S .

t i Orsa
R E K O M M E N D E R A S .  

Rikst. 17 och 115.

Turisthem m et, T R U N N A , ORSA,
mottager inackorderingar för längre eller 
kortare tid. Beställningar av samkväm, 

bröllop och begravningar emottages 
tacksamt. Tel. 241.

Turiststugan i Fryksås
idealisk tillflyktsort för skidsportande 
ungdom. Ljusa, trevliga rum, goda bäd

dar, moderata pensionspriser. 
Telefon 255 B.

ANNA PETTERSSONS
C A F É  & M A T S A L A R
R e k o m m e n d e r a s !

Gott kaffe
och hembakat bröd!
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A i b. Pette rssons
Sadelroakeri. —  Tapetserareverkstad. 

B ILLIG A  PRISER. Tel. 164.
Möbler och madrasser omstoppas. Nya 

madrasser på beställning.
Obs.! Tillverkning av M ARK ISER.

Erik Nylén
Målare

Rums-, möbel-, skylt- och dekorations- 
målning.

Slättberg. ORSA Tel. 291 b.

Herr- och Damskrådderi
MODERNASTE UTFÖRANDE. 

BILLIGASTE PRISER.

E . A . B ills trö m
Sandhed. Orsa.

Åbergs
Charkuterivaror

TONEN.
Satt du en, kväll, sedan dagens kvarn 
slutat att mala och mala, 
knöt du förstrött dina tankars garn — 
hörde du tystnaden tala?
Skälvde din själ som i stilla gråt 
vid din rådvilla midnattsvaka — 
gick dina drömmars vilsna stråt 
till år, som du ej får tillbaka?

Fann du, att ringa blev det som stort 
du en gäng tänkte och drömde, 
förnam, det var något, du borde ha 

gjort,
som du lade åt sidan och glömde?
Det var något, du drömt om, i längtan 

het
du aldrig kom Ull att vinna . . .
Nu ler du i vemod, och tänker: jag vet 
hur dagar och år förbrinna,

Ur fjärran darra en klockas slag. 
Timmarna skrida och skrida.
Snart gryr i öster åter en dag, 
en dag att fröjdas och lida, 
en dag att förnimma, hur livets ton 
i maskiner och pulsar stiger, 
hur smått eller stort, liur tvivlet och 

tron
inför varandets lycka tiger.

NATHAN JOHNSON.

Skolträdgården. Forts. fr. sid. 15.
För att få närmare tillfälle att stude

ra insektbesöken i blommorna, är det 
lämpligt att i trädgården medtaga så
dana växter, vilkas blommor ha särskild 
förmåga att locka till sig insekterna. 
Några sådana må här nämnas: isop, 
krasse, lövkoja, honungstistel, stormhatt, 
reseda, honungssalvia m. fl. Resedan är 
särskilt lämplig för iakttagelse av stån- 
darmjölet i bakbenens ståndarmjölspå- 
sar hos bin och humlor. Det är rödgult 
till färgen, och sambandet mellan blom
mornas och binas stånda,rmjöl är tyd
ligt. Honungssalvian är som ett litet 
mekaniskt konstverk med sina båda på 
var sin gångjärnsled fastade ståndar ~ 
knappar, som slå över och sticka fram 
under överläppens skyddande tak, när 
man med en nål härmar efter insektbe
söken.

Växter, som lämpa sig för studiet av 
frukt- och fröspridningen, behöver man 
knappast ta med i trädgården. Det finns 
gott om sådana bland ogräsen och bland 
träd och buskar: maskros, tistel, höst- 
fibbla, groblad, gatkamill, våtarv, lönn, 
lind, rönnbär, äpple, päron, plommon, 
vinbär o. s. v. Man kan emellertid full
ständiga samlingen med den även ur 
andra synpunkter synnerligen lämpliga 
vallmon och vidare med någon blåkloe- 
keart, t. ex. Campanula carpatica. Och 
så kan man ju plantera in den vilda 
havreroten, Tragopogon pratense, vars 
praktfulla fruktfallskärm knappast har 
sin motsvarighet i svensk flora. Likaså 
kunde man plantera in mjölken, Epilo- 
bium angustifolium, med dess utomor
dentliga flyganordning för fröna.

En tacksam avdelning utgöra kultur
växterna, som jag dock i detta samband 
avstår att säga något närmare om. Se 
sammanfattningen längre fram ! Bety
delsen av att ha dem med i trädgården 
är det onödigt att fästa uppmärksamhe
ten på. (Forts, i nästa n:r.)

Vårens skolmöte

Skattunge kyrka.
blir i Skattungbyn den 26 maj. Av pro- 
jgrammet är nu så pass mycket klart, 
att kyrkoherde Gabrielsson och folkskol
inspektör Lundström kommer att hålla 
föredrag. Ämnen ännu inte bestämda. 
I majnumret ska vi talas vid mera om 
detta.

D en  kolorerade faran
d. v. s. den mindervärdiga pressen, 
veckotidningar o. d., har blivit utsatt 
för flera angrepp. I de sista av dessa 
dagar har ett flertal ungdomsorganisa
tioner förenat sig i en landsomfattande 
kampanj för att få till stånd en änd
ring till det bättre.

Det kan tyckas att de flesta äv dessa 
färgfagra alster äro oskyldiga. Faran 
ligger i den andliga hållningslöshet, som 
kännetecknar dessa tidningars upplägg
ning och inriktning, och i att de servera 
allmänheten, en läsningi, som med sin en
fald och facldhet är en fara för vårt om- 
skrutna bildningsarbete och alla goda 
krafters ansträngningar att ge vårt folk 
goda nöjen och nyttiga kunskaper. 
Förströelseläsning är ett behov, som vi 
inte kan avvisa. Men det är galet, när 
detta behov får sin tillfredsställelse i s. 
k. »sanna berättelser», snokande i andra 
människors privatliv och rafflande 
äventyrsföljetonger. Det hindrar de 
goda böckerna och de goda tidningarna 
att komma till sin rätt. Det går inte 
heller att avspisa detta med svaret: 
»Människorna ha den press de förtjä
nar.» Det ligger för mycket ekonomisk 
beräkning bakom dessa företag för att 
vi ska tro, att dessa tidningar finnas 
bara för att de behövas.

Skolfolk och föräldrar ha också an
ledning att ta sig en funderare över det 
förhållandet, 'att det är så många, skol
barn engagerade i försäljningen av des
sa alster. Det är bra med'ambition hos 
barn, men man undrar om det inte än
då kunde få utlopp_ på bättre affärer.

Ett utmärkt hjälpmedel vid undervisningen.
På svenska marknaden har nyligen in

förts en nyhet, ,som torde förtjäna uppmärk
sammas av skolfolket. Det gäller en liten 
dupliceringsapparat, vars idé är lika enkel 
som genial. Över en slags färgdyna spännes 
en för ändamålet särskilt framställd stencil, 
å vilken man anbragt önskad text med 
handstil eller helst med skrivmaskin, en 
teckning e. d. Man har därpå att göra av
tryck i önskat antal 1—1,000 eller mer, 
lika behändigt som med en vanlig gummi- 
stämpel. Apparat med tryckytan 11/6X17 
cm. torde räcka för våra arbetsblad av 
standardformat. Duplikatorn beskrives när
mare oeh levereras av Svenska generalagen- 
tnren, Biblioteksgatan 11, Stockholm.
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